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CAPÍTULO I 
Âmbito de Aplicação 

 
 

Art.1º 
Âmbito material 

 
O presente Regulamento Interno (RI) regula a organização e funcionamento da 
Cercifeira.  
 

Artigo 2º 
Âmbito espacial 

 
O RI é aplicável a toda a instituição, nas suas diversas valências, independentemente 
das particularidades que lhes possam estar associadas. 
 

Artigo 3º 
Âmbito Temporal 

 
O RI entrará em vigor cinco dias úteis após a sua aprovação em Assembleia Geral e 
vigorará por um ano, renovável automaticamente por iguais períodos sucessivos, salvo 
aprovação de novas disposições que revoguem as actuais. 
 
 

CAPITULO II 
Estrutura Orgânica e Competências 

 
Secção I 

Estrutura 
 

Sub-Secção I 
Orgãos Sociais 

 
Art.4º 

Composição 
 

São Órgãos Sociais da Cercifeira a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a Direcção de 
acordo com o previsto no art. 13º nº1 dos Estatutos da instituição. 
 
 

Sub-Secção II 
Coordenação 
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Art.5º 
Enquadramento  

 
1 - A Coordenação não corresponde a uma categoria profissional. 
2 – A Coordenação compreende um conjunto de funções que são acrescidas àquelas 
que são inerentes às da devida categoria profissional. 
3 – Não obstante o disposto no número anterior, um trabalhador poderá desempenhar 
apenas funções de coordenação. 
 

Art. 6º 
Nomeação 

 
1 - Compete à Direcção, sempre por maioria, nomear o Coordenador de cada valência. 
2 – Qualquer trabalhador pode negar ser coordenador no acto da formulação do 
respectivo convite. 
3 – Um trabalhador pode ser nomeado simultaneamente para coordenador de mais 
que uma valência. 
 

Art. 7º 
Temporalidade 

 
1 – A nomeação referida no artigo anterior decorre por um período de tempo 
indeterminado. 
2 – A Direcção poderá a todo o tempo revogar a nomeação, bastando para tal que 
fundamente por escrito a sua decisão e entregue um exemplar ao coordenador. 
3 – O Coordenador pode solicitar à Direcção a cessação do exercício de funções 
bastando para tal que formule o pedido, por escrito, devidamente fundamentado. 
4 – A Direcção tem 20 dias úteis, a contar da data da recepção do pedido, para 
responder ao mesmo. 
6 – Entre a resposta da Direcção e a efectiva cessação de funções não poderão 
exceder-se 20 dias úteis, salvo necessidade de recrutamento e selecção externa. 
 
 

Sub-Secção III 
Sub-Coordenação 

 
Art. 8º 

Enquadramento 
 

1 - A Sub-coordenação não corresponde a uma categoria profissional. 
2 – A Sub-coordenação compreende um conjunto de funções que são acrescidas 
àquelas que são inerentes às da devida categoria profissional. 
 

Art.9º 
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Nomeação 
 

1 - Cada valência deverá ter um sub-coordenador, nomeado pela Direcção mediante 
proposta do Coordenador. 
 

Art.10º 
Temporalidade 

 
1 – A nomeação referida no artigo anterior decorre por um período de tempo 
indeterminado. 
2 – A Coordenação poderá a todo o tempo propor à Direcção a revogação da 
nomeação em causa bastando para tal que fundamente a sua justificação para o 
efeito. 
3 – Qualquer trabalhador pode negar ser sub-coordenador no acto da formulação do 
respectivo convite. 
4 – O sub-coordenador pode solicitar ao Coordenador a cessação de funções bastando 
para tal que formule o pedido por escrito devidamente fundamentado. 
5 – A Coordenação tem 3 dias úteis, a contar da data da recepção do pedido, para 
emitir o seu parecer e o endereçar à Direcção que por sua vez terá 5 dias úteis, a 
contar da data da recepção do parecer do coordenador, para responder ao mesmo. 
6 – Entre a resposta da Direcção e a efectiva cessação de funções não poderão 
exceder-se 10 dias úteis. 
 

Sub-Secção IV 
Equipa técnica, trabalhadores de escritório e de apoio 

 
Art. 11º 

Composição e Mobilidade 
 

1 - Cada valência deve ser constituída apenas pela equipa que o Acordo com a 
Segurança Social, com o Ministério da Educação e IEFP permitir e financiar, salvo em 
situações devidamente fundamentadas pela Direcção, tendo presente o regular 
funcionamento da valência. 
2 – Independentemente da valência onde se enquadra cada um dos trabalhadores, 
estes poderão exercer funções em qualquer uma das valências da instituição, nos 
termos da legislação em vigor. 
 

Secção II 
Competências 

 
Art.12º 

Competências dos Órgãos Sociais 
 

1 – As competências dos Órgãos Sociais da Cercifeira encontram-se previstas nos art. 
22º, 26º e 30º dos Estatutos da instituição 
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Art.13º 
Competências do Coordenador  

 
1 – As competências do coordenador encontram-se previstas no documento “perfil de 
função” inserido no manual da qualidade, e que são do conhecimento de todos. 
2– Não obstante o número anterior ao coordenador compete ainda: 

2.1 Coordenar, dinamizar e programar as actividades relativas à sua área. 
2.2 Marcar as férias nos termos do Capítulo IV, Secção I deste RI. 
2.3 Propor a (in)justificação das faltas dos colaboradores da própria valência.  

3 -  O coordenador é coadjuvado por um sub-coordenador em quem pode delegar 
parte das suas funções e que o pode substituir na sua ausência. 
 

Art. 14º 
Competências da Equipa técnica, trabalhadores de escritório e de apoio 

 
1 – As competências da equipa técnica, trabalhadores de escritório e de apoio 
encontram-se previstas nos respectivos documentos “perfil de função” inseridos no 
manual da qualidade e que são do conhecimento de todos. 

 

CAPÍTULO III 
Direitos, deveres e garantias da Cercifeira e dos trabalhadores 

 
Secção I 

Disposições Gerais 
 

Art 15º 
Deveres gerais das partes 

 
1. O empregador e o trabalhador devem proceder de boa fé no exercício dos seus 

direitos e no cumprimento das respectivas obrigações. 
2. Na execução do contrato de trabalho, as partes devem colaborar na obtenção 

da maior produtividade, bem como na promoção humana, profissional e social 
do trabalhador. 

 
Secção II 

Do empregador 
 

Art. 16º 
Deveres da instituição 

 
1. Cumprir o disposto na convenção colectiva e legislação aplicáveis; 
2. Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabalhador; 
3. Pagar pontualmente a retribuição; 
4. Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como 

moral; 
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5. Contribuir para a elevação do nível de produtividade do trabalhador, 
nomeadamente, proporcionando-lhe formação profissional; 

6. Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerça actividades cuja 
regulamentação profissional o exija; 

7. Possibilitar o exercício de cargos em organizações representativas dos 
trabalhadores bem como facilitar o exercício, nos termos legais, de actividade 
sindical na instituição; 

8. Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta a protecção da saúde e 
segurança do trabalhador, devendo indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais, transferindo a respectiva 
responsabilidade para uma seguradora; 

9. Adoptar, no que se refere à higiene, segurança e saúde no trabalho, as medidas 
que decorram para a instituição da aplicação das prescrições legais e 
convencionais vigentes; 

10. Fornecer ao trabalhador a informação e formação adequadas à prevenção de 
riscos de acidentes e doença e proporcionar aos trabalhadores as condições 
necessárias à realização do exame médico anual; 

11. Manter permanentemente actualizado o registo dos trabalhadores, com 
indicação dos nomes, datas de nascimento e admissão, modalidades de 
contrato, categorias, promoções, retribuições, datas de inicio e termo das férias 
e faltas que impliquem perda de retribuição ou diminuição dos dias de férias. 

 
Secção III 

Do trabalhador 
 

Art. 17º 
Deveres do trabalhador 

 
1. Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve: 

a. Observar o disposto no contrato de trabalho e nas disposições legais e 
convencionais que o regem; 

b. Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o empregador, os 
superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as demais 
pessoas que estejam ou entrem em relação com a instituição; 

c. Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade; 
d. Realizar o trabalho com zelo e diligência; 
e. Cumprir as ordens e instruções do empregador em tudo o que respeite 

à execução e disciplina do trabalho, salvo na medida em que se 
mostrem contrárias aos seus direitos e garantias; 

f. Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando por 
conta própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando 
informações relativas à instituição ou seus utentes, salvo no 
cumprimento de obrigação legalmente instituída; 

g. Velar pela conservação e boa utilização dos bens, equipamentos e 
instrumentos relacionados com o seu trabalho; 
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h. Contribuir para a optimização da qualidade dos serviços prestados pela 
instituição e para a melhoria do respectivo funcionamento, 
designadamente, promovendo ou executando todos os actos tendentes 
à melhoria da produtividade e participando de modo diligente nas 
acções de formação que lhe foram proporcionadas pela entidade 
patronal; 

i. Cooperar com a instituição na melhoria do sistema de segurança, 
higiene e saúde no trabalho, nomeadamente, por intermédio dos 
representantes dos trabalhadores eleitos para esse fim; 

j. Cumprir as prescrições de segurança, higiene e saúde no trabalho 
estabelecidas nas disposições legais ou convencionais aplicáveis, bem 
como as ordens dadas pelo empregador; 

k. Zelar pela sua segurança e saúde, submetendo-se, nomeadamente, ao 
exame médico anual e aos exames médicos, ainda que ocasionais, para 
que seja convocado. 

2. O dever de obediência, a que se refere a alínea e. do número anterior, respeita 
tanto às ordens e instruções dadas directamente pelo empregador como às 
emanadas dos superiores hierárquicos do trabalhador, dentro dos poderes que 
por aquele lhes forem atribuídos. 

 
Art. 18º 

Garantias dos trabalhadores 
 

1. É proibido ao empregador: 
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem 

como despedi-lo, aplicar-lhe outras sanções, ou tratá-lo desfavoravelmente por 
causa desse exercício; 

b) Obstar, injustificadamente, à prestação efectiva do trabalho; 
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue no sentido de influir 

desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos companheiros; 
d) Diminuir a retribuição, baixar a categoria ou transferir o trabalhador para outro 

local de trabalho, salvo nos casos legal ou convencionais previstos; 
e) Ceder trabalhadores do quadro de pessoal próprio para utilização de terceiros, 

salvo nos casos especialmente previstos; 
f) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pelo 

empregador ou por pessoa por ele indicada; 
g) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, 

havendo o propósito de o prejudicar em direitos ou garantias decorrentes da 
antiguidade. 

 

Capítulo IV 
Férias e Faltas 

 
Secção I 

Das férias e duração do período de férias 
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Ver artigos 237º a 247º CT 
 

Secção II 
Faltas 

 
Art. 19º 

Noção de Falta 
 

1. Falta é a ausência do trabalhador no local de trabalho e durante o período em 
que devia desempenhar a actividade a que está adstrito. 

2. Nos casos de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período 
normal de trabalho diário, os respectivos tempos são adicionados para 
determinação da falta. 

3. Para efeito do disposto no número anterior, caso os períodos de trabalho diário 
não sejam uniformes, considera-se sempre o de menor duração relativo a um 
dia completo de trabalho. 

4. São também consideradas faltas as provenientes de recusa infundada de 
participação em acções de formação ou cursos de aperfeiçoamento ou 
reciclagem. 

 
Art. 20º 

Tipos de faltas 
 

Ver art. 249º CT 
 

Art. 21º 
Comunicação das faltas 

 
1. As faltas quando previstas, serão obrigatoriamente comunicadas ao 

coordenador com a antecedência mínima de cinco dias. 
2. Quando imprevistas, as faltas serão obrigatoriamente comunicadas ao 

coordenador logo que possível. 
3. A comunicação tem de ser reiterada para as faltas justificadas imediatamente 

subsequentes às previstas nas comunicações indicadas nos números anteriores. 
 

Art. 22º 
Prova das faltas justificadas 

 
1. O empregador pode, nos 15 dias seguintes à comunicação referida no artigo 

anterior, exigir ao trabalhador prova dos factos invocados para a justificação. 
2. A prova da situação de doença prevista na subalínea i) da alínea e) do artigo 

25º é feita por estabelecimento hospitalar, por declaração do centro de saúde 
ou por atestado médico. 

3. A doença referida no número anterior pode ser fiscalizada por médico, 
mediante requerimento do empregador dirigido à segurança social. 
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4. No caso de a segurança social não indicar o médico a que se refere o número 
anterior no prazo de vinte e quatro horas, o empregador designa o médico para 
efectuar a fiscalização, não podendo este ter qualquer vínculo contratual 
anterior ao empregador. 

5. Em caso de desacordo entre os pareceres médicos referidos nos números 
anteriores, pode ser requerida a intervenção de junta médica. 

6. Em caso de incumprimento das obrigações previstas no artigo anterior e nos nº 
1 e 2 deste artigo bem como de oposição, sem motivos atendível, à fiscalização 
referida nos nº 3, 4 e 5, as faltas são consideradas injustificadas. 

7. A apresentação ao empregador de declaração médica com intuito fraudulento 
constitui falsa declaração para efeitos de justa causa de despedimento. 

 
Art. 23º 

Efeitos das faltas justificadas 
 

Ver art. 255º CT 
 

Art. 24º 
Efeitos das faltas injustificadas 

 
1. As faltas injustificadas constituem violação do dever de assiduidade e 

determinam perda da retribuição correspondente ao período de ausência, o 
qual será descontado na antiguidade do trabalhador. 

2. Tratando-se de faltas injustificadas a um ou meio período normal de trabalho 
diário, imediatamente anteriores ou posteriores aos dias ou meios-dias de 
descanso ou feriados, considera-se que o trabalhador praticou uma infracção 
grave. 

3. No caso de a apresentação do trabalhador, para início ou reinício da prestação 
de trabalho, se verificar com atraso injustificado superior a trinta ou sessenta 
minutos, pode o empregador recusar a aceitação da prestação durante parte 
ou todo o período normal de trabalho, respectivamente. 

 
Art. 25º 

Licença sem retribuição 
 

Ver art. 317º ss 
 

Art. 26º 
Banco de horas 

 
1. O trabalhador que em prol da instituição, participar em actividades extra-

curriculares, durante o seu período de descanso, terá direito a ser compensado 
em tantas horas quantas as que despendeu. 

2. A totalidade de tempo a que se refere o número anterior será inscrita no Banco 
de Horas, cuja gestão cabe ao coordenador. 
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3. O trabalhador pode gozar a totalidade das horas de que dispõe, ou de parte 
delas, mediante autorização da coordenação, durante o ano civil em que as 
mesmas foram efectuadas, sob pena de se vencerem, salvo se as mesmas 
tiverem sido efectuadas durante o último mês do ano. 

4. O pedido para gozar horas de compensação deve ser efectuado à coordenação 
com 5 dias úteis de antecedência, devendo a chefia responder ao mesmo até 
ao segundo dia útil após a sua apresentação. 

5. A compensação de horas não pode efectuar-se em dias que antecedam um 
feriado ou Sábado e que eles próprios sejam antecedidos por um feriado ou 
Domingo, cumulativamente. 

 

CAPÍTULO V 
Formação Profissional  

 
Art. 27º 

Princípio Geral 
 

1. A instituição deve proporcionar ao trabalhador acções de formação profissional 
adequadas à sua qualificação; 

2. O trabalhador deve participar de modo diligente nas acções de formação 
profissional que lhe sejam proporcionadas, salvo se houver motivo atendível, 
devendo neste caso, obrigatória e expressamente, solicitar a sua dispensa. 

3. As acções de formação devem, sempre que possível, ocorrer durante o período 
normal de trabalho, contando a respectiva frequência para todos os efeitos 
como tempo efectivo de trabalho. 

4. Caso seja possível a sua substituição adequada, o trabalhador pode ser 
dispensado do trabalho sem perda de retribuição para a frequência de acções 
de formação de curta duração com vista à sua valorização profissional, tendo 
presente o interesse da instituição. 

5. A instituição obriga-se a passar certificados de frequência e de aproveitamento 
das acções de formação profissional por si promovidas. 

6. Às acções de formação profissional prestadas pela instituição é aplicável o 
seguinte: 
a) O regime de trabalho suplementar, quando excedam em mais de duas 

horas o período normal de trabalho; 
b) O disposto nas clausulas 20ª, 21ª e 22ª do contrato colectivo celebrado 

entre a CNIS e a FNE. 
 

Art. 28º 
Objectivos 

 
São designadamente, objectivos da formação profissional: 

1. Promover a formação contínua dos trabalhadores, enquanto instrumento para 
a valorização e actualização profissional e para a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pela instituição; 
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2. Promover a reabilitação profissional de pessoas com deficiência, em particular 
daquelas cuja incapacidade foi adquirida em consequência de acidente de 
trabalho;  

3. Garantir o direito individual à formação criando condições para que o mesmo 
possa ser exercido independentemente da condição laboral do trabalhador. 

 
Art. 29º 

Formação Contínua 
 

1. No âmbito da formação contínua, a instituição deve  
a) Elaborar um plano anual de formação; 
b) Reconhecer e valorizar as qualificações adquiridas pelos trabalhadores de 

modo a estimular a sua participação na formação. 
2. Todos os trabalhadores com contrato sem termo ou com contrato a termo 

certo, pelo período mínimo de um ano, têm obrigatoriamente que frequentar 
35h de formação certificada por ano. 

3. Sempre que o trabalhador adquira nova qualificação profissional ou grau 
académico, por aprovação em curso de formação profissional ou escolar, com 
interesse para a entidade empregadora, em igualdade de avaliação, tem 
preferência no preenchimento de vagas que correspondam à formação ou 
educação adquirida. 

 

CAPÍTULO VI 
Avaliação de Desempenho 

 
Art. 30º 

Enquadramento 
 

A Avaliação de Desempenho (AD) enquadra-se na política de Recursos Humanos da 
instituição e encontra-se descrita no Manual da Qualidade relativo à matéria. 

 

CAPÍTULO VII 
Reclamações 

 
Art. 31º 

Tipos de reclamação 
 

1. A reclamação pode ser legal ou organizacional. 
2. Nos termos do número anterior, entende-se por reclamação legal a que é feita 

nos termos da lei através da inscrição da reclamação no Livro de Reclamações. 
Entende-se por reclamação organizacional a que é feita nos termos definidos 
internamente pela Cercifeira. 

 
Art.32º 

Do reclamante 



                       
       

   

 

RIGER01-1.0Regulamento Interno Geral    
 
 

  11 /20 
 

 

 
1. O reclamante pode ser externo ou interno consoante pertença ou não à 

estrutura interna da Cercifeira. 
2. O reclamante tem o dever de colaboração. 
3. O reclamante tem direito a ser informado sobre o andamento do processo de 

reclamação, mediante a respectiva solicitação. 
4. O reclamante será obrigatoriamente informado, por escrito, no prazo de trinta 

dias, sobre a conclusão da análise da reclamação.  
 

Art. 33º 
Do gestor da reclamação 

 
1. Cabe ao Gestor da Qualidade (GQ) a responsabilidade pelo tratamento das 

reclamações, salvo delegação no coordenador. 
2. O GQ pode, com o objectivo de apurar a veracidade dos factos reclamados, 

solicitar esclarecimentos adicionais aquando da formulação da reclamação 
escrita, bem como meios de prova testemunhais ou documentais. 

 

CAPÍTULO VIII 
Deslocações 

 
Art. 34º 

Deslocações para e do local de trabalho 
 

1. Cabe ao colaborador deslocar-se, pelos seus próprios meios, para e do local de 
trabalho. 

2. Nos termos do número anterior, entende-se por local de trabalho aquele onde 
o colaborador vai prestar serviço no âmbito dos vários equipamentos da 
Cercifeira. 

 
Art 35º 

Deslocações em serviço 
 

1. As deslocações em serviço são asseguradas pela instituição. 
2. Nos termos do número anterior, a Cercifeira deve colocar à disposição do 

colaborador que sai em serviço externo um motorista e uma viatura para o 
efeito. 

3. Na impossibilidade de dispor de um motorista pode o colaborador conduzir a 
viatura da instituição. 

4. Não é permitida a utilização da viatura particular do colaborador para serviço 
externo, salvo nas situações devidamente justificadas e autorizadas pela 
Direcção. 

5. Para efeitos do número anterior deverá a instituição proceder ao pagamento 
de cada km em termos equivalentes à administração pública e responsabilizar-
se pelos danos que possam surgir para a viatura e seus ocupantes resultantes 
da deslocação. 
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CAPÍTULO IX 
Benefícios 

 
Art 36º 

Do Director Geral 
 

1. O Director Geral tem direito a três dias de férias adicionais por ano. 
2. Pode o DG optar por gozar o tempo que lhe é facultado de uma só vez ou 

faseadamente. 
3. Quando o Director Geral não trabalhe o mesmo número de horas diariamente, 

prevalece, para efeitos dos números anteriores, o número de horas 
correspondente ao dia mais longo. 

 
Art. 37º 

Do Coordenador 
 

1. O Coordenador tem direito a três dias de férias adicionais por ano. 
2. Pode o Coordenador optar por gozar o tempo que lhe é facultado de uma só 

vez ou faseadamente. 
3. Quando o Coordenador não trabalhe o mesmo número de horas diariamente, 

prevalece, para efeitos dos números anteriores, o número de horas 
correspondente ao dia mais longo. 

 

CAPITULO X 
Instalações e Horários 

 
Art 38º 

Instalações 
 

1. A Cercifeira está sediada na rua Dr. Santos Caneiro, nº4 em Santa Maria da 
Feira. 

2. Na morada anterior funcionam as valências de Centro de Actividades 
Ocupacionais, Escola de Ensino Especial e Serviço de Apoio Domiciliário. 

3. O gabinete do Rendimento Social de Inserção desenvolve a sua actividade na 
morada acima descrita. 

4. O lar residencial está sediado na Rua Domingos Pinto Ribeiro, Milheirós, Santa 
Maria da Feira. 

5. Na mesma morada, mas em equipamento distinto, funciona a Formação 
Profissional. 

6. A Creche/ jardim / Atl funciona na Rua das Valas, Macieira, Souto. 
 

Art. 39º 
Horários 
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De acordo com a natureza de cada valência também o seu horário será 
diferenciado e devidamente previsto no respectivo Regulamento Interno 
específico 

 

CAPÍTULO XI 
Serviços prestados 

 
Art.40º 

Valências 
 

1. A Cercifeira tem ao dispor da comunidade os serviços enquadrados nas 
seguintes valências: 
a) Centro de Actividades Ocupacionais; 
b) Escola de Ensino Especial; 
c) Creche / Jardim e Atl; 
d) Lar Residencial; 
e) Formação Profissional; 
f) Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

2. A Cercifeira tem ainda ao dispor da comunidade o Gabinete de Rendimento 
Social de Inserção  

 
Art. 41º 
Serviços 

 
À Cercifeira apenas cabe a obrigação de prestar os serviços contratados com os 
clientes anualmente, de entre os quais: 

a) Alimentação; 
b) Higiene Pessoal; 
c) Saúde; 
d) Apoio Técnico Especializado. 

 
Art. 42º 

Rendimento Social de Inserção 
 

1. A Cercifeira tem a funcionar na sede das suas instalações, mediante acordo a 
termo certo, renovável, com a Segurança Social, o gabinete de Rendimento 
Social de Inserção. 

2. Mediante proposta da Segurança Social, cabe à Direcção a faculdade de não 
assinar pela renovação do acordo referido no número anterior. 

 

CAPÍTULOXII 
Dos Clientes 

 
Secção I 

Direitos e Deveres 
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Art. 43º 

Direitos dos clientes 
 

São direitos dos clientes, entre outros: 
1. Apoio técnico especializado; 
2. Alimentação adequada a cada situação; 
3. Cuidados básicos de higiene e saúde; 
4. Limpeza e tratamento da roupa (Lar e SAD) 
5. Seguro contra acidentes pessoais; 
6. Receber visitas de familiares e amigos de acordo com o horário estipulado (Lar) 
7. Dedicação, zelo e carinho; 
8. Liberdade de expressão; 
9. Liberdade Religiosa; 
10. Integridade e desenvolvimento da sua personalidade; 
11. Dignidade, individualidade, privacidade e intimidade. 

 
Art. 44º 

Deveres dos Clientes 

 
1. Abster-se da prática de qualquer acto donde possa resultar prejuízo ou 

descrédito para a Cercifeira; 
2. Zelar pela boa conservação e boa utilização dos bens e instalações utilizados 

pelo cliente, pertencentes à Cercifeira; 
3. Suportar os custos de substituição ou reparação dos equipamentos da 

Cercifeira sempre que os danos produzidos resultem de comportamento 
doloso ou gravemente negligente; 

4. Comparticipar financeiramente na utilização dos serviços e equipamentos 
disponíveis; 

5. Fornecer à Cercifeira as fraldas, medicação e os produtos de higiene; 
6. Informar a Cercifeira sobre qualquer alteração na medicação; 
7. Cumprir as regras de funcionamento da Cercifeira. 

 
Art. 45º 

Direitos da Cercifeira em função dos clientes 
 

1. Receber dos Centros Regionais, pelo desenvolvimento da sua actividade, uma 
comparticipação financeira mensal; 

2. Receber dos clientes, pelos serviços prestados, uma comparticipação financeira 
mensal; 

3. Assegurar que o cliente não pratica qualquer acto donde possa resultar prejuízo 
ou descrédito para o seu nome; 

4. Ser ressarcida pelos custos resultantes da substituição ou reparação dos seus 
equipamentos e materiais sempre que os danos produzidos resultem de 
comportamento doloso ou gravemente negligente; 

5. Receber dos clientes a respectiva medicação, fraldas e produtos de higiene. 
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Art. 46º 

Deveres da Cercifeira em função dos clientes 

 
1. Garantir o bom funcionamento da organização de harmonia com os requisitos 

técnicos adequados e em conformidade com os seus estatutos; 
2. Proceder à admissão dos clientes de acordo com os critérios definidos nos 

respectivos estatutos e regulamentos das diferentes respostas sociais; 
3. Aplicar as normas das comparticipações familiares, segundo os critérios 

previamente estabelecidos nos estatutos e regulamentos em vigor;  
4. Assegurar as condições de bem-estar dos clientes e o respeito pela sua 

dignidade humana através da prestação de serviços eficientes e adequados, 
promovendo a sua participação activa, na vida da organização; 

5. Assegurar a existência dos recursos humanos adequados ao seu bom 
funcionamento. 
 

Secção II 
Cessação da prestação de serviços 

 
Art. 47º 

Cessação da prestação de serviços por iniciativa do cliente 
 

1. A cessação de serviços da Cercifeira poderá cessar, por iniciativa do cliente, nas 
seguintes situações: 
a) Denúncia do contrato, mediante aviso prévio de um mês.  
b) Morte do cliente, sendo a comparticipação familiar do mês da ocorrência 

devida na sua totalidade. 
 

Art. 48º 
Cessação da prestação de serviços por iniciativa da Cercifeira 

 
A cessação dos serviços da Cercifeira poderá cessar, por iniciativa da instituição, nas 
seguintes situações: 

a) Encerramento do equipamento; 
b) Incumprimento, por parte do cliente, do que se encontra previsto no art. 50º . 

 
Secção III 

Processo de admissão dos clientes 
 

Art. 49º 
Condições de Admissão 

 
Não obstante as particularidades de cada valência, previstas nos respectivos 
regulamentos específicos, podem ser condições de admissão na Cercifeira: 

a) Ser portador de algum grau de deficiência / incapacidade (excepto creche / 
jardim / atl e SAD); 
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b) Ser natural ou residente no concelho de Santa Maria da Feira; 
c) Ser proveniente de um agregado familiar, social e economicamente 

disfuncional; 
d) Ter um limite mínimo de idade; 
e) Não sofrer de qualquer doença contagiosa à data da candidatura que possa 

prejudicar o normal funcionamento da instituição;  
f) Responder com verdade ao inquérito de candidatura. 

 
Art. 50º 

Candidatura 
 

1. Para efeitos de admissão, o cliente deverá candidatar-se através do 
preenchimento de uma ficha de identificação que constitui parte integrante do 
processo do cliente, devendo fazer prova das declarações efectuadas, mediante 
a entrega de cópia dos seguintes documentos: 

a. Bilhete de Identidade / Catão do cidadão do cliente e do representante 
legal; 

b. Cartão de Contribuinte do cliente e do representante legal; 
c. Cartão de Beneficiário da Segurança Social do cliente; 
d. Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de subsistemas a que o 

cliente pertença; 
e. Declaração médica em como não sofre de doenças infecto-contagiosas e 

confirmativa do tipo de deficiência do cliente;  
f. Boletim de vacinas actualizado; 
g. Documentos comprovativos das despesas e das receitas do agregado 

familiar dos últimos três meses (excepto Formação Profissional); 
h. Declaração assinada pelo cliente, ou seu representante legal, em como 

autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração 
do processo de cliente. 

2. As candidaturas podem ser efectuadas em qualquer altura do ano, mediante 
marcação prévia de dia e hora para o efeito, junto da Directora Técnica da 
valência. 

3. A ficha de inscrição e os documentos probatórios referidos no número um 
deverão ser entregues no momento em que o cliente formaliza a candidatura. 

4. Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que 
regule o poder paternal ou determine a tutela/curatela. 

5. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de 
candidatura e respectivos documentos probatórios, devendo todavia ser desde 
logo iniciado o processo de obtenção dos dados em falta. 

 
Art. 51º 

Critérios de admissão 
 

Compete a cada valência, de acordo com a sua natureza, definir os critérios de 
admissão e a respectiva ponderação. 
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Art. 52º 
Admissão 

 
1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pelo Director Técnico, a quem 

compete elaborar a proposta de admissão, quando tal se justificar, a submeter 
à decisão do orgão competente. 

2. É competente para decidir a Direcção da Cercifeira. 
3. Da decisão será dado conhecimento ao cliente no prazo de 10 dias úteis. 
4. No acto de admissão é devido o pagamento da comparticipação familiar 

daquele respectivo mês. 
 

Art. 53º 

Contrato 

 

Nos termos da legislação em vigor, entre o cliente ou seu representante legal e a 

Cercifeira é celebrado, por escrito, um contrato de prestação de serviços. 

 

Art. 54º 

Processo individual do cliente 
 

Cada valência dispõe de um processo individual de cada cliente onde constam os 
seguintes elementos: 

1. Ficha de Inscrição; 
2. Relatório da situação sócio-familiar; 
3. Ficha de avaliação diagnóstica das necessidades e dos potenciais de 

desenvolvimento do cliente; 
4. Relatório do Programa de Acolhimento do Cliente; 
5. Documentos de Identificação do cliente e seu representante legal; 
6. Contrato; 
7. Processo individual de saúde; 
8. Plano Individual e respectiva avaliação; 

9. Cálculo da comparticipação mensal (excepto Formação Profissional); 
10. Registos. 

 
Art. 55º 

Listas de Candidatos 
 

Caso não seja possível proceder à admissão do candidato a cliente por inexistência de 
vagas: 

a) O candidato integra a lista de candidatos onde é hierarquizado atendendo à 
ponderação dos critérios de admissibilidade; 

b) Aquela hierarquização é sujeita á aprovação da Direcção da Cercifeira; 
c) O cliente / representante legal é informado da sua posição; 
d) A lista de candidatos é actualizada periodicamente. Se daí resultar alguma 

alteração na respectiva hierarquização o mesmo é comunicado a cada 
candidato; 
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e) Quando o cliente /representante legal comunica que foram alteradas as 
condições em que foi seleccionado procede-se de novo à avaliação dos 
requisitos como se estivesse em causa um primeiro contacto. 

 

Art. 56º 
Comparticipação familiar 

 
1. De acordo com o disposto na Circular Normativa nº 3, de 02/05/97 e na Circular 

Normativa nº7, de 14/08/97, da Direcção Geral da Acção Social (DGAS), o 
cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo 
com a seguinte fórmula: 
   
 

R =  
 
RF-D 
   N 

 

   
   
Sendo que: 
R = Rendimento per capita 
R F= Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar 
D = Despesas fixas 
N = Número de elementos do agregado familiar 
No que respeita às despesas mensais fixas, consideram-se para o efeito: 
- O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento liquido, 
designadamente do imposto sobre o rendimento e da taxa social única; 
- O valor da renda da casa ou de prestação mensal devida pela aquisição de 
habitação própria; 
- Os encargos médios mensais com transportes públicos; 
- As despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de 
doença crónica. 

2. A comparticipação familiar mensal é efectuada no total de 12 mensalidades, 
sendo que o valor do rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o 
duodécimo da soma dos rendimentos anualmente auferidos por cada um dos 
seus elementos. 

3. As comparticipações familiares serão revistas anualmente, ou de acordo com 
alguma alteração significativa no contexto sócio-económico do agregado 
familiar do cliente. 

4. Salvo se a situação do agregado familiar se demonstrar miserável, em função 
da qual a Direcção pode decidir não cobrar qualquer comparticipação familiar, 
haverá sempre lugar a uma comparticipação mínima de 20E. 

5. Aquele valor será cobrado aos clientes tendo presente o rendimento per capita 
do agregado e a avaliação social do mesmo. 

6. Se o cliente não proceder, no prazo que lhe for solicitado para o efeito, à 
entrega dos documentos necessários para reavaliação anual da 
comparticipação familiar, a mesma sofrerá uma actualização de 20% face ao 
ano anterior. 
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Art. 57º 

Pagamento da Mensalidade 
 

O pagamento da comparticipação familiar é efectuado até ao dia oito de cada mês, no 
horário de funcionamento dos serviços administrativos devidos, salvo transferência 
bancária. 
 

CAPÍTULO XIII 
Disposições Finais 

 
Art. 58º 

Alteração ao regulamento 
 

1. Qualquer alteração ao RI deverá ser apreciada pela Assembleia Geral da 
Cercifeira e submetida a votação. 

2. A alteração em causa só poderá passar a vigorar 10 dias úteis depois da sua 
aprovação. 

3. Durante aquele período terá a Cercifeira que informar todos os colaboradores 
da mesma. 

4. Os clientes, ou seus representantes legais, terão que ser informados da 
possibilidade de consultarem o RI. 

 
Art. 59º 

Integração de lacunas 
 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Cercifeira, tendo em 
conta as disposições legais sobre a matéria. 
 

Art. 60º 
Regulamentos Específicos 

 
Não obstante o presente RI cada valência dispõe de um regulamento específico 
elaborado de acordo com os normativos da Segurança Social, que em nada contendem 
com o presente e que a ele estão subordinados. 
 
 
 

 
Santa Maria da Feira, ______ de ___________________ de __________ 

 
 

A Direcção da Cercifeira 
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